
UMOWA 

nr …….. /I/2021 

 

zawarta dnia …………...2021 roku w Sokołowie Podlaskim pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o., adres: ul. Kosowska 75 08-300 
Sokołów Podlaski, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód 

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000175242, numer identyfikacji podatkowej NIP 8230001533, numer statystyczny 
REGON 710014751, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

1) Prezesa Zarządu – Zbigniewa Jana Bociana, 

a 

firmą …………… NIP ………….., numer statystyczny REGON …………………. zwaną w dalszej treści 
umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1) …………………………………………… 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz Stron, oświadczają, iż na dzień jej zawarcia są do tego 

uprawnione, jednocześnie przedkładając aktualne odpisy ze stosownych rejestrów stanowiące 
załącznik nr 1 do umowy. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego na przygotowanie i dostawę posiłków 
regeneracyjnych na sezon 2021/2022, Strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia 

wskazanego  ofercie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, 

przygotowywać we własnej jednostce gastronomicznej, a następnie dostarczać własnym 
transportem na swój koszt i niebezpieczeństwo w specjalistycznych atestowanych termosach 

gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury, bezpieczeństwa i jakości posiłków 
profilaktycznych gotowych do natychmiastowego spożycia, w formie jednego dania gorącego, o 

których mowa w art. 232 kodeksu pracy oraz w §1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.1996r., poz. 279 ze zm.), 
zwanych dalej „Posiłkami profilaktycznymi”, na warunkach wynikających z Umowy oraz 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Każdy posiłek profilaktyczny składać się będzie z: 500ml zupy, 100g wkładki mięsnej i 100g chleba 

(4 kromki).   

3. Koszty transportu i rozładunku każdej dostawy posiłków profilaktycznych do lokalizacji, o których 
mowa w § 2 ust. 1, obciążają Wykonawcę. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie zezwolenia, pozwolenia do prowadzenia działalności 
objętej przedmiotem zamówienia oraz, że posługuje się osobami posiadającymi wszelkie niezbędne 

badania w szczególności orzeczenia lekarskie dla celów epidemiologiczno- sanitarnych o braku 
przeciwwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu, których istnieje ryzyko przeniesienia 

zakażeń na inne osoby oraz termosy i środki transportu przystosowane do przewożenia żywności. 

  



§ 2.  

Dostawa 

1. Dostawa posiłków odbywać się będzie sukcesywnie w terminie od 1 listopada 2021r. do dnia 
31 marca 2022r., w każdym dniu tygodnia o godzinie 1000, w wersji podstawowej zgodnie 

z załącznikiem do umowy, w następujące miejsca w Sokołowie Podlaskim: 

a) Zakład Energetyki Cieplnej ul. Piłsudskiego 8  

b) Budynek ZOK oraz Oczyszczalnia ul. Kosowska 75 

c) Stacja Uzdatniania Wody ul. Ks. Bosco 5 

2. Strony dopuszczają zmianę ilości porcji, od podstawowych określonych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy w szczególności ich zmniejszenia w ustawowo wolne od pracy. O każdej zmianie 
Zamawiający zawiadomi telefonicznie (nr tel. ……….) Wykonawcę najpóźniej do godz. 800 w dniu, 

w którym nastąpić ma zmiana.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) przygotowania we własnej jednostce gastronomicznej, każdej porcji żywnościowej o składzie 

oraz kaloryczności odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom dotyczącym posiłków 
profilaktycznych, z wysokiej jakości produktów, o wysokich walorach smakowych, 

b) dostarczania posiłków w opakowaniach własnych, posiadających wszelkie wymagane atesty 
oraz spełniania przy wykonywaniu Umowy wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia (Dz.U.2012 r., poz. 1252 ze zm.), 

c) transportowania pojazdami przystosowanymi do transportu żywności, 

d) terminowego dostarczania posiłków do miejsc wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Posiłki profilaktyczne charakteryzować się będą zmiennością zestawu składników w minimalnym 7 

dniowym cyklu. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego 

wykonania. 

§ 3.  

Wynagrodzenie i rozliczenie  

1. Strony ustalają, że podstawą wystawiania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, będzie 
wynagrodzenie za jeden posiłek pomnożone przez ilość faktycznie dostarczonych posiłków.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty, jakie 

powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy (m.in. koszty transportu i rozładunku) 
i pozostaje niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

3. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT wynosi ……. złotych brutto 
(słownie: ………….) za jeden posiłek, w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości ……… zł.  

4. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało fakturami częściowymi, wystawianymi przez 

Wykonawcę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w okresie obowiązywania umowy.  

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. 

§ 4.  

Reklamacja 

1. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wielkości porcji, ich jakości, warunków 

dostawy oraz innych uwarunkowań wynikłych z niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo nie przekazania wynagrodzenia za zakwestionowaną partię posiłków.  



2. Powyższe zastrzeżenia należy niezwłocznie przekazać pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy, 

w celu jednoznacznego ustosunkowania się do ww. kwestii.  

3. W przypadku, gdy reklamowana dostawa lub jej część nie będzie spełniała warunków wynikających 
z niniejszej umowy Wykonawca niezwłocznie wymieni zakwestionowaną dostawę lub jej części na 

spełniającą te wymogi.   

§ 5. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500zł w przypadku:  

a) gdy zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy,  

b) w przypadku zakwestionowania dostawy lub części dostawy  

2. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość 
kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 6. 

Zamawiający, w czasie obowiązywania Umowy, może zlecić właściwej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej wykonanie odpowiednich badań, celem ustalenia czy dostarczane na podstawie 

Umowy Posiłki spełniają kryteria określone § 1 umowy. W przypadku, gdy wymienione badania 
wykażą, że posiłki nie spełniają przedmiotowych wymogów, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 

kosztami wykonania badań oraz karą, o której mowa w paragrafie 5 ust. 1 Umowy. Żądanie 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej - ani w całości, ani w części. 

3. Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Oferta wraz z załącznikami Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.  

5. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem rokowań 
i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, których dokonanie 

stanowiłoby zmianę treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 


